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ΘΕΜΑ Α
Α. Να ση6ειώσετε στο γρα4τό σας δί4λα α4ό τον αριθ6ό καθε6ιάς α4ό τις 4αρακάτω
η6ιτελείς 4ροτάσεις 1 έως 5 το γρά66α 4ου αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η ο4οία
συ64ληρώνει σωστά την 4ρόταση.
1.
Η εισαγωγή ανασυνδυασ9ένου DNA σε βακτηριακό κύτταρο- ξενιστή ονο9άζεται:
α. ιχνηθέτηση
β. 9ετασχη9ατισ9ός
γ. ε9βολιασ9ός
δ. 9ικροέγχυση
2.
Οι Jεριοριστικές ενδονουκλεάσες:
α. κόβουν σε ειδικές αλληλουχίες δίκλωνου DNA
β. χρησι9οJοιούνται στην κατασκευή ανασυνδυασ9ένου DNA
γ. Jροστατεύουν τα βακτήρια αJό την εισβολή ξένου DNA
δ. όλα τα JαραJάνω
3.
Οι ιστόνες είναι:
α. DNA
β. RNA
γ. Jρωτεΐνες
δ. υδατάνθρακες
4.
ΕJιδιορθωτικά ένζυ9α χρησι9οJοιούνται αJό το κύτταρο κατά:
α. την αντιγραφή
β. τη 9εταγραφή
γ. τη 9ετάφραση
δ. την ωρί9ανση
5.
Ο όρος κωδικόνιο αναφέρεται:
α. Στο mRNA
β. Στο DNA
γ. Στο tRNA
δ. Τα α και β
Μονάδες 15
Β. Να χαρακτηρίσετε τις 4αρακάτω 4ροτάσεις 6ε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
1.
2.
3.
4.
5.

Σε ένα σω9ατικό κύτταρο του ανθρώJου Jεριέχονται 2 φυλετικά χρω9οσώ9ατα.
Το DNA των χλωροJλαστών είναι 9εγαλύτερο αJό εκείνο των 9ιτοχονδρίων.
Σε όλους τους ιστούς ενός οργανισ9ού Jεριέχονται τα ίδια γονίδια.
Η DNA Jολυ9εράση είναι υJοχρεωτική για να γίνει η αντιγραφή του DNA.
Το ανασυνδυασ9ένο DNA είναι φορέας κλωνοJοιήσης.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Το αJλοειδές γονιδίω9α του χι9Jαντζή Jεριλα9βάνει 24 χρω9οσώ9ατα.
συ9Jληρώσετε σωστά τον Jίνακα και να τον αντιγράψετε στο τετράδιο σας.
Αριθμός χρωμοσωμάτων

Να

Αριθμός μορίων DNA πυρήνα

Μετάφαση μίτωσης
Θυγατρικό κύτταρο που
προκύπτει από τη μείωση Ι

Μονάδες 8
Β2. Να αντιστοιχήσετε τα ένζυ9α ή τα σύ9Jλοκα ενζύ9ων 9ε τις διαδικασίες Jου καταλύουν
Ένζυ9ο

∆ιαδικασία

1. Πρι9όσω9α

Α. ΕJι9ήκυνση Jρωταρχικού τ9ή9ατος κατά
την αντιγραφή

2. DNA ελικάση

Β. Σύνθεση Jρωταρχικών τ9η9άτων

3. DNA Jολυ9εράση

Γ. Ξετύλιγ9α της διJλής έλικας του DNA
κατά την αντιγραφή

4. RNA Jολυ9εράση

∆. Σύνδεση
9εταγραφή

5. DNA δεσ9άση

Ε. Σύνδεση των κο99ατιών της ασυνεχούς
αλυσίδας 9εταξύ τους κατά την αντιγραφή

ριβονουκλεοτιδίων

κατά

τη

Μονάδες 5
B3. Ποια διαδικασία ονο9άζεται αJοδιάταξη και τι είναι η υβριδοJοίηση;
Μονάδες 4
Β4. Να 9εταφέρετε στο τετράδιο σας την αντιστοιχία καθενός αJό τους αριθ9ούς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V,
VI, VII της εικόνας 9ε 9ία αJό τις Jαρακάτω έννοιες:
Α. φωσφορική ο9άδα
Ε. υδροξύλιο
Β. mRNA
ΣΤ. α9ινο9άδα
Γ. 9εταγραφό9ενη αλυσίδα
Ζ. RNA Jολυ9εράση
∆. κωδική αλυσίδα
Η. Πυρηνική 9ε9βράνη

Το στιγ9ιότυJο ανήκει σε Jροκαρυωτικό ή ευκαρυωτικό οργανισ9ό; Να αιτιολογήσετε.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Ποιες ιδιότητες των Jλασ9ιδίων γνωρίζετε, Jου βοηθούν στη χρήση τους, ως φορείς
κλωνοJοίησης;
Μονάδες 6
Γ2. Με δεδο9ένο ότι όλα τα 9όρια ώρι9ου mRNA φέρουν στο 3’ άκρο τους έως και 200
νουκλεοτίδια αδενίνης, τα οJοία Jροσκολλώνται στην 3’ α9ετάφραστη Jεριοχή του mRNA
κατά την ωρί9ανση του, 9Jορείτε να σκεφτείτε έναν εύκολο τρόJο αJο9όνωσης του ώρι9ου
mRNA για να ξεκινήσει η κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης;
Μονάδες 4
Γ3. Πραγ9ατοJοιήθηκε καρυότυJος για το κρε99ύδι (Allium cepa) και Jαρατηρήθηκαν 16
χρω9οσώ9ατα.
Α. Ο αριθ9ός των 9ορίων DNA στους γα9έτες του
Β. Ο αριθ9ός των 9ορίων DNA 9ετά την αντιγραφή
Γ. Ο αριθ9ός των 9ορίων DNA σε κάθε θυγατρικό κύτταρο Jου JροκύJτει αJό τη 9ίτωση
Μονάδες 6

Γ4. Να αJαντήσετε τις Jαρακάτω ερωτήσεις:

Α. Τι 9ήκος (σε ζεύγη βάσεων) έχει το DNA ενός ηJατικού κυττάρου του ανθρώJου;
Β. Πόσα δεοξυριβονουκλεοτίδια χρειάζονται για την αντιγραφή του;
Γ. Που οφείλεται το γεγονός ότι ενώ όλα τα ανθρώJινα κύτταρα έχουν το ίδιο γενετικό υλικό
είναι διαφορετικά 9εταξύ τους;
Μονάδες 6

Γ5. ΑJό Jοιές 9ορφές ζωής 9Jορείτε να αJο9ονώσετε κυκλικά 9όρια γενετικού υλικού;
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ ∆
∆1. ∆ίνεται τ9ή9α DNA το οJοίο κωδικοJοιεί τα οκτώ Jρώτα α9ινοξέα του Jρώτου δο9ικού
γονιδίου του οJερονίου της λακτόζης.
AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG αλυσίδα Ι.
TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC αλυσίδα ΙΙ
Α. Να εντοJίσετε την κωδική αλυσίδα (Μονάδα 3). Να ση9ειώσετε τον Jροσανατολισ9ό των
αλυσίδων (Μονάδα 3). Να αιτιολογήσετε την αJάντηση σας (Μονάδες 3).
Mονάδες 9
Β. Να γράψετε το τ9ή9α του mRNA Jου θα Jροκύψει αJό τη 9εταγραφή του JαραJάνω
τ9ή9ατος του γονιδίου και να ορίσετε τα 5΄και 3΄άκρα του (Μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την
αJάντηση σας (Μονάδες 2).
Mονάδες 5
Γ. Να γράψετε το τ9ή9α του mRNA στο οJοίο θα συνδεθεί η 9ικρή ριβοσω9ική υJο9ονάδα
κατά την έναρξη της 9ετάφρασης.
Mονάδες 2
∆. ΚατόJιν 9ιας 9ετάλλαξης, στο ρυθ9ιστικό γονίδιο του οJερονίου της λακτόζης, Jαράγεται
τροJοJοιη9ένο mRNA, 9ετά τη 9εταγραφή του. Ποια θα είναι η συνέJεια στην Jαραγωγή
ενζύ9ων Jου 9εταβολίζουν τη λακτόζη, όταν το βακτήριο αναJτύσσεται σε θρεJτικό υλικό
αJουσία λακτόζης και γλυκόζης.
Mονάδες 4
∆2. Το ακόλουθο τ9ή9α DNA έχει κοJεί 9ε το ένζυ9ο EcoRI και Jεριέχει συνεχές γονίδιο
ευκαρυωτικού κυττάρου. Πρόκειται να το εισάγου9ε σε Jλασ9ίδιο- φορέα κλωνοJοίησης,
Jροκει9ένου να εκφραστεί και να Jαράγει ένα ολιγοJεJτίδιο.

ΕJίσης δίνονται τα Jλασ9ίδια Α και Β Jου έχουν τη διάθεση τους οι ερευνητές. Το γρά99α Υ
αντιστοιχεί στον υJοκινητή του γονιδίου του Jλασ9ιδίου εντός του οJοίου θα εισαχθεί το

γονίδιο. Ο υJοκινητής των Jλασ9ιδίων θα χρησι9οJοιηθεί Jροκει9ένου να εκφραστεί το
ευκαρυωτικό γονίδιο.

Να Jροσδιορίσετε Jοιο αJό τα δύο Jλασ9ίδια είναι το κατάλληλο για την κλωνοJοίηση του
γονιδίου και την Jαραγωγή του γονιδιακού Jροϊόντος: το Α, το Β ή και τα δύο;
Μονάδες 5
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